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Doelstelling 

 

Stichting Shaare Zedek is een interkerkelijke Stichting die zich ten doel stelt in Nederland 
meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. Het Shaare Zedek 
Ziekenhuis is een Pro Life ziekenhuis. Door haar beleid - gebaseerd op de Thora - ontvangt 
het ziekenhuis nauwelijks overheidssubsidie. Zonder steun van buitenlandse donateurs is het 
onmogelijk de noodzakelijke medische zorg te verlenen. Het ziekenhuis behandelt ieder die 
hulp nodig heeft onafhankelijk van ras of cultuur, geloof, of nationaliteit; het staat open voor 
vriend of vijand, verzekerd of onverzekerd. Stichting Shaare Zedek is de enige christelijke 
organisatie ter wereld die structureel zowel financieel als moreel een bijdrage levert. Joodse 
stichtingen  wereldwijd verspreid dragen evenzo hun verantwoordelijkheid.    
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Organisatie 

 
Bestuurssamenstelling 

 
Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct en drie 
overige bestuursleden. De bestuurssamenstelling staat garant voor de noodzakelijke 
theologische, zakelijk/financiële en medische kennis.                                                                                  
Een  PR-functionaris is parttime werkzaam en op vrijwilligersbasis drie ambassadeurs. 
 

Communicatie 
 

Het kwartaalmagazine Shaare Zedek Nieuws wordt door ruim 9000 donateurs ontvangen.   
Naast de ontwikkelingen dat het ziekenhuis betreft wordt mede inzicht verstrekt in de 
voortgang van het - op dat moment huidige - project in relatie tot de gelabelde giften.  
Naast het kwartaalmagazine is actuele informatie beschikbaar via  www.shaarezedek.nl en  
social media waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. 
 

Beleidsontwikkeling en –uitvoering 
 

De doelstellingen worden kwalitatief en kwantificeerbaar vastgelegd in een 5-jarenplan. 
Adequate bijsturing of aanpassing van beleid is daardoor gegarandeerd. 
 

Top-50 
 

De beleidsmatige aanpak en transparante wijze van de financiële afwikkeling  van Stichting 
Shaare Zedek resulteerde in 2010 tot een plaats in de top-50 organisaties van Goede Doelen 
op het gebied van gezondheidszorg. (n.a.v. een onderzoek van het Erasmus Centrum voor 
Strategische Filantropie) 
  

Contact met de achterban 
 

De activiteiten van Stichting Shaare Zedek resulteren in een toegenomen betrokkenheid van 
de donateurs en  een substantiële toename van nieuwe donateurs. Een van de 
kernactiviteiten is het creëren van netwerken op MBO/HBO en Universitair niveau. Het 
laatstgenoemde  resulteert in het aanboren en openleggen van zowel financiële bronnen als 
kennisoverdracht tussen medici uit Israël en Nederland.  
De leeftijdsopbouw en het kennisniveau van de (nieuwe) donateurs vereist communicatief 
een andere benaderingswijze. Bestuurlijk vraagt dit de nodige aandacht met betrekking tot 
het  bewust en systematisch op elkaar afstemmen van communicatie-uitingen. Het is een 
belangrijk onderdeel van het 5-jarenplan om de groei consistent te begeleiden. 
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De waarom-vraag 
 

 
Waarom heeft het Shaare Zedek Ziekenhuis voortdurend hulp nodig? 

 
 

In 1981 werd de Stichting Shaare Zedek opgericht. De Stichting draagt een interkerkelijk 
karakter.  
Nog immer is geld nodig om de noodzakelijke uitbreiding van het ziekenhuis te realiseren. 
Een belangrijke reden voor onze betrokkenheid is gelegen in het feit dat het ziekenhuis de 
beschermwaardigheid van het leven waarborgt: abortus en euthanasie wordt op Bijbelse 
gronden afgewezen. Deze identiteit geeft het ziekenhuis op basis van de Thora niet prijs. 
Men laat op dit terrein geen overheidsinmenging toe hetgeen resulteert in het nauwelijks 
ontvangen van overheidssteun. Daarnaast is er onvoldoende dekking van kosten door 
zorgverzekeraars daar waar de beschermwaardigheid van het leven in het geding is.   
 
Deze principiële keus maakt het ziekenhuis sterk afhankelijk van giften.  
Consequentie is dat noodzakelijke uitbreidingen pas dan kunnen plaatsvinden als er 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn 
voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name de terroristische 
aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit 
ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid 
open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid in ras, nationaliteit of 
religie: Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart worden geholpen.  
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De waartoe-vraag 
 
 
 
 
Wat is het effect van onze financiële inspanning aan het ziekenhuis? 
 
Zonder hulp van buitenaf heeft het ziekenhuis niet de mogelijkheden tot vernieuwing en 
uitbreiding. Sterker nog: door vast te houden aan haar identiteit riskeert zij zonder hulp van 
buitenaf een vermindering in de zorg voor de patiënten op alle gebied.    
 
De Stichting en haar donateurs weten zich door Gods woord- de Bijbel- van harte betrokken 
bij de instandhouding van dit Pro Life ziekenhuis. Daar de beschermwaardigheid van het 
leven gewaarborgd wordt nemen velen- bij wie de kwetsbaarheid van het leven zich 
manifesteert - de toevlucht tot dit ziekenhuis. De moeder en kind afdeling is een sprekend 
voorbeeld. Het aantal geboorten stijgt explosief en bedraagt ruim 22.000 baby’s per jaar. 
Patiënten noemen het een ziekenhuis met een “hart”. Klinken hierin ook niet de Bijbelse 
grondtonen van barmhartigheid in door? 
 
Onze verbondenheid met onze oudste broeder - die Israël op grond van Gods roeping is -  
geeft ons de dure plicht om een maximale inspanningsverplichting te leveren om op deze 
wijze hun leed  enigszins te verzachten en hen tot jaloersheid te verwekken. 
 
De financiële bijdragen vanaf de opening van het oude ziekenhuis (1902) zijn medebepalend 
geweest voor het feit  dat  het huidige ziekenhuis (1980) toonaangevend en, na de overname 
van het Bikur Cholim ziekenhuis in 2012, het grootste ziekenhuis van Jeruzalem is dat het 
aantal behandelingen betreft.  
 
Professor Halevy, directeur van het ziekenhuis legt de nadruk op de diepere betekenis van 
hulp en verwoordt dit als volgt: 
Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem symbool van vrede.  
“Ieder mens die hulp nodig heeft komt het ziekenhuis binnen als medemens. In haar bestaan heeft 
het ziekenhuis nooit verschil gemaakt tussen Joden, Palestijnen, godsdienst, ras, cultuur, rijk of 
arm.  
Het ziekenhuis heeft o.a. ook Palestijnse artsen en verpleegkundigen in dienst.  Bij aanslagen kan 
het voorkomen dat dader(s) en slachtoffer(s) op dezelfde kamer vertoeven, een Palestijnse arts 
joodse slachtoffers behandelt of andersom een Joodse arts Palestijnse slachtoffers. 
Wie van ons gelooft dat er een kans is op vrede in de regio moet naar het ziekenhuis kijken”, aldus 
professor Halevy. 
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Board of Governors 

De Board of Governors van het Shaare Zedek Ziekenhuis is een overlegorgaan waarin 
bestuursleden van de Stichtingen die wereldwijd werkzaam zijn participeren. Stichting 
Shaare Zedek Nederland wordt in deze Board vertegenwoordigd door twee bestuursleden. 
De functie van de Board is o.a. controle op de projecten die door fundraising worden 
gerealiseerd en, in samenspraak met het Management Team van het ziekenhuis, het 
bepalen van het beleid voor investeringen op middellange en lange termijn.    

De Board vergadert in het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem. De vergaderfrequentie is 
zo beperkt als mogelijk in verband met de kosten- en tijdfactor. De tussentijdse onderlinge 
overlegstructuur wordt gewaarborgd door de Director International Operations mr. Uri 
Schwarz.  De door fundraising gerealiseerde of nog in ontwikkeling zijnde projecten worden 
door de (individuele) leden van de Board ter plekke getoetst.  Een extra zekerheidstelling 
voor de Stichting en haar donateurs dat de gelabelde giften daadwerkelijk aan het  
betreffende project worden besteed.    

Het Management Team van het ziekenhuis en de Board of Governors bepalen gezamenlijk 
de toekomstige sponsorprojecten en financiële draagkracht die nodig is voor realisatie. 

Sponsorproject  
 

ü De Stichting Shaare Zedek ontvangt een lijst van projecten en kiest  het sponsor-
project.  

ü Vervolgens wordt in het eerstvolgende Shaare Zedek Magazine  een uitgebreid artikel 
opgenomen en keert dit in verkorte vorm terug in de daaropvolgende magazines. 

ü Lezingen en presentaties worden afgestemd op het project. 
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Projecten Algemeen 
 

Stichting Shaare Zedek heeft de afgelopen jaren diverse projecten gesponsord. Deze waren 
primair gericht op de bouw en inrichting van het nieuwe kinderziekenhuis. Vanwege de 
explosieve groei van behandelingen  en de  eisen die de efficiency  van de spoedeisende 
hulpafdeling  betreft  komen ook andersoortige projecten voor sponsoring in aanmerking.  
Als voorbeeld het project rondom de spoedeisende hulp.   
 
Doelstelling Shaare Zedek ziekenhuis: centraliseren van alle dringende zorg activiteiten die 
essentieel zijn voor de spoedeisende hulpafdeling. De opvang van de slachtoffers en de 
veiligheidsaspecten rondom deze opvang eisen een beschermende omgeving.    

De voortdurende spanningen en de daaruit voortvloeiende onregelmatigheden zoals o.a. 
aanslagen eist  een adequate uitbreiding van de spoedeisende hulpafdeling. Deze afdeling 
vormt het  HART van het ziekenhuis en tevens het hart van Jeruzalem daar slachtoffers ten 
gevolge van calamiteiten meestal worden opgenomen in het Shaare Zedek Ziekenhuis.  

Realisatie(financieel) van dit project door Stichting Shaare Zedek: De zogenaamde Fast 
Track Unit wordt geïntegreerd in  de spoedeisende hulp afdeling. Deze unit  is speciaal  
ontworpen om de zorg voor patiënten die met minder complexe gevallen worden 
binnengebracht te versnellen. De  eenheid wordt verplaatst naar een ondergrondse 
schuilplaats als onderdeel van een algemeen ontwikkelingsproject: centraliseren van alle 
dringende zorg activiteiten in deze beschermde gebieden. In het geval van  terroristische 
aanslagen, opvang oorlogsslachtoffers of andere rampen c.q. incidenten is de veiligheid en 
opvang gewaarborgd door de beschermende omgeving van de schuilkelder. Dit besef van 
verantwoordelijkheid is kenmerkend voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. De Fast Track Unit zal 
een belangrijke rol spelen in de opvang en juiste scheiding van patiënten naar gelang van de 
ernst van hun  situatie.  De Fast Track Unit is van vitaal belang. De kosten van deze 
ingrijpende operatie bedragen  $ 500.000 dollar.  
 
Project 2019-2020 en 2021-2022 betreft  resp. palliatieve zorg voor ouderen en palliatieve 
Home Hospice voor kinderen. Achtergrondinformatie hierover vindt u op de website 
www.shaarezedek.nl   
 

Projecten Specifiek 
 

Het behoort tot de mogelijkheden dat een privépersoon of een bedrijf een zelfgekozen 
project steunt. De ondergrens van de projecten bedraagt $ 3000,- De sponsor ontvangt een 
plaquette met vermelding van het project als blijk van waardering.    
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Verantwoording 
 

Jaarverslag  
 

Jaarlijks wordt in het Shaare Zedek Nieuws het beknopte jaarverslag van het voorgaande jaar 
opgenomen. Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Jaarverslaggeving  
“Fondsenwervende Instellingen”.  Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van 
de organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen 
bijeengebracht zijn. Vanzelfsprekend is het jaarverslag  digitaal beschikbaar.  
Het jaarverslag wordt samengesteld door Schuiteman & Partners Registeraccountants. 
 
Stichting Shaare Zedek is een Erkend Goed doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. 
Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en 
eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo weet de (potentiele) donateur  zeker 
dat wij zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.   
.  
 

Sponsorproject 
 

De ontvangen gelden t.b.v. het project worden  bevestigd door: De externe accountant van 
het ziekenhuis, Certified Public Accountants Barzely & Co, A Member of MSI Worldwide, en  
door de interne Chief Financial Officer van het ziekenhuis die tevens de labeling aan het 
project garandeert. Naast genoemde interne verslaggeving is er de  persoonlijke visitatie 
door het bestuur van de Stichting. De projecten worden getoetst of deze zijn gerealiseerd 
zoals vastgelegd in de sponsoraanvraag. Met deze laatste stap is de transparantie naar de 
gever gewaarborgd.   Het jaarverslag is te raadplegen op de website. 
 

(Potentiële) Donateurs 
 

Voor (potentiële) donateurs is er de mogelijkheid een Israëlreis te maken met bezoek aan 
het ziekenhuis. In overleg is een privébezoek eveneens realiseerbaar.  Een bijzonder moment 
om het ziekenhuis te bezoeken en de projecten te beoordelen.  
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 Shaare Zedek Medical Center Jeruzalem 

Voor achtergrondinformatie en actuele ontwikkelingen betreffende het ziekenhuis  
verwijzen wij u naar de website www.shaarezedek.nl Videopnamen geven u duidelijk inzicht 
in het functioneren van het ziekenhuis. Thema’s over verleden, heden en toekomst maken 
het beeld compleet.  

Gegevens Stichting Shaare Zedek 
 
Statutair gevestigd te Apeldoorn 
Opgericht bij notariële akte 26 0ktober 1981 
Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK Oost Nederland onder nummer 41039231 
De Stichting is een algemeen nut beogende instelling(ANBI). Door de Belastingdienst is een 
beschikking afgegeven: Fiscaalnummer 8161 31 314 
De Stichting is een Erkend Goed doel en heeft CFB-keurmerk. 
 
Samenstelling bestuur en directie 
 
Drs. H. Korving, voorzitter 
Mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman, secretaris 
Dhr. C. den Hertog, penningmeester 
Ds. J.C. Schuurman, algemeen adjunct 
Dhr. L.H. Trouwborst, bestuurslid 
Dhr. J. Huijser, bestuurslid 
Ds. G.J. Post, bestuurslid 
 
 
Dhr. H. Geluk PR-medewerker  
 
Kantoor en contactgegevens 
 
Stichting Shaare Zedek 
p/a dhr. H. Geluk 
Weideveld 2 B 
3371 HM  Hardinxveld Giessendam 
tel:         0184612632 
mobiel: 0651236636 
e-mail:  h.geluk@solcon.nl   info@shaarezedek.nl  
www:    http://www.shaarezedek.nl   http://www.szmc.org.il  
 
 
Bankrekeningnummer: 
NL74ABNA0436427060    NL51INGB0004295426 t.n.v. Stichting Shaare Zedek te Houten 
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